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Mitigatie en compensatievisie in kort bestek

Deze visie geeft de kaders voor mitigatie en compensatie van natuurwaarden die
geschaad worden vanwege onderdelen van de C orridorstudie Amsterdam Hoorn.
Het doel van de visie is om tijdig in het proces de spelregels en kansen met
betrekking tot het mitigeren en compenseren van natuurwaarden scherp te hebben.
Daarnaast brengt het de meekoppelkansen in beeld.
De spelregels komen voort uit het wettelijke kader (Wet natuurbescherming) en de
ruimtelijke kaders (Barro, Provinciaal ruimtelijke verordening) en bijbehorende
uitwerkingen. De visie richt zich op alle onderdelen van de C orridorstudie
Amsterdam Hoorn dus niet alleen op aanpassingen aa n het Rijkswegennet.
‘Voorkomen, beperken/verzachten, compenseren’
Bij ruimtelijke ingrepen wordt in principe de trits ‘voorkomen, beperken/verzachten,
compenseren’ gevolgd. Het voorkomen van effecten op beschermde natuurwaarden
gebeurt onder andere door tijdens het ontwerpproces aanpassingen te doen,
varianten te ontwikkelen en dergelijke. Dat leidt tot een (voorkeurs)ontwerp waarin
standaard al maatregelen zijn opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen
van bomen buiten het broedseizoen zodat v erstoring van broedende vogels wordt
voorkomen of het opnemen van een faunapassage in het ontwerp om versnippering
van leefgebieden te beperken. Daar er niet alleen ten behoeve van natuur
afwegingen gemaakt moeten worden maar ook andere aspecten van belang zijn,
zullen er voor elk alternatief specifieke mitigerende en soms ook compenserende
maatregelen nodig zijn.
Fase zeef 1,5 en verder
In deze fase is het belangrijk om te onderscheiden of er mitigatie en compensatie
nodig is bij de verschillende alternatieven. Hierbij is het onderscheid tussen
maatregelen voor Natura 2000-gebieden en zwaar beschermde soorten
(vogelrichtlijn en habitatrichtlijn) en planologisch beschermde gebieden zoals
Natuurnetwerk Nederland relevant. Immers als er significant negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden te verwachten zijn is een passende beoordeling en mogelijk
ook een ADC toets nodig. Ook m.b.t. het kappen van bomen of het nu bossen zijn of
‘losse’ bomen is kennis over ordegrootte en locaties relevant. De inzichten maken
een onderbouwde keuze in de zeef 1,5 mogelijk.
De visie wordt verder in het planproces uitgewerkt in het MER / passende
beoordeling. Daarin staat welke effecten er verwacht worden en welke maatregelen
er genomen worden om de effecten te mitigeren of compenseren. Afhankelijk van
de keuzes verder in het proces worden projecten uitgewerkt tot een mitigatie - en
compensatieplan. Voor de uitvoering zijn daarbij ook compensatie-overeenkomsten
voorzien.
Visie en uitgangspunten
De Wet natuurbescherming en de beleidskaders stellen regels. Voor de C AH zijn
deze in dit document verder uitgewerkt. Samengevat hanteren we de volgende visie
/ uitgangspunten:
Het voorkomen en beperken van effecten op Natura 2000-gebieden en het
Natuurnetwerk Nederland is een ontwerpopgave in de corridorstudie voor alle
elementen waaruit de alternatieven bestaan.
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Wet natuurbescherming: Natura 2000 en soorten
De kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in een
Natura 2000-gebied mag niet verslechteren. Ook is een significant verstorend
effect op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen niet toegestaan. In
een passende beoordeling zullen de effecten worden beschreven en
beoordeeld. Hierbij worden mitigerende maatregelen betrokken. De
mitigerende en eventueel compenserende maatregelen zorgen ervoor dat de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet aangetast worden.
Verlies aan oppervlak van een habitattype of leefgebied wordt 1:1
gecompenseerd. Verlies aan kwaliteit zal zo veel mogelijk door de inzet van
mitigerende maatregelen voorkomen worden. Het bepalen van de opgave is
maatwerk.
Effecten op Beschermde soorten buiten Natura 2000-gebieden (of waarvoor
een gebied geen doelstellingen kent) worden zo veel mogelijk gemitigeerd en
waar nodig wordt nieuw leefgebied gerealiseerd. Eea is afhankelijk van de
effecten en de wettelijke vereisten die verschillen voor vogels,
habitatrichtlijnsoorten en overige beschermde soorten.
De zorgplicht voor alle flora en fauna wordt nader uitgewerkt. Daarbij zal de
inspanning voor rode lijstsoorten groter zijn dan voor algemeen voorkomende
soorten. Zeker bij het uitvoeren van werkzaamheden zijn maatregelen
mogelijk om effecten op flora en fauna te beperken.



Naast beschermde gebieden en soorten onder de Wet natuurbescherming
zijn er gebieden planologisch beschermd: het Natuurnetwerk Nederland
en de weidevogelleefgebieden
Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk
Nederland wordt zo veel mogelijk voorkomen door alternatieven niet in het
NNN te projecteren als het niet noodzakelijk is (nee tenzij-principe).
Alleen bij directe aantasting van het NNN, dus als er fysieke ingrepen in he t
NNN (en weidevogelleefgebieden) zijn, is compensatie aan de orde (er geldt
geen externe werking). Bij NNN compensatie gaat het erom het oppervlak en
de kwaliteit van het netwerk te behouden.
Zoekgebieden voor NNN compensatie liggen inhet nog niet gerealiseerde NNN
of aansluitend aan bestaande onderdelen van het NNN (waarbij in het laatste
geval dat gebied ook planologisch beschermd wordt). Eventueel kan (deels)
gekozen worden voor financiële compensatie die Provincie Noord -Holland in
zal zetten om de natuurdoelen te realiseren.
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met beleidsmatig vastgestelde
ecologische verbindingszones door voldoende ruime passages te realiseren en
(gezamenlijk) de omgeving te optimaliseren. Aandachtspunten zijn het
functioneren van bestaande natuurverbindingen.
Meekoppelkansen worden gezien door NNN compensatie en landschappelijke
inpassing te richten op het versterken van groengebieden en onderdelen van
de NNN en nieuwe initiatieven zoals Amsterdam Wetlands.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onze visie voor C AH is om als volgt om te gaan met kap en herplant van
bomen:
Kappen van bomen wordt zo veel mogelijk voorkomen
Van de te kappen bomen wordt bepaald onder welke regels deze vallen. Per
gemeente / locatie te bepalen in verband met meldingsplicht en
herplantregels. Voor de bepaling van de herplantplicht wordt uitgegaan van
de op die locatie meest strikte regel.
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De partners spannen zich in om bij herplant deze zo veel mogelijk fysiek te
realiseren en slechts bij uitzondering tot financiële compensatie over te gaan
Herplant zo veel mogelijk binnen de gemeente waar gekapt wordt. Indien dit
niet mogelijk of gewenst is, dan herplant binnen het C AH plangebied.
Uitgangspunt daarbij is een goede bosbouwkundige, landschappelijke en
ecologische inpassing. Dat betekent dat niet perse dezelfde soorten
teruggeplant worden. Bij de landschappelijke inpassing van de bomen wordt
rekening gehouden met het beheer. Dat betekent bijvoorbeeld dat
Rijkswaterstaat geen knot- of leibomen zal planten. Een goede
landschappelijke inpassing betekent ook dat in het veenweidegebied geen
nieuwe bomenrijen geplant worden als dit tot beperking van de openheid
leidt. Herplant gebeurt bij voorkeur geconcentreerd aan bestaande
groenstructuren toegevoegd.
Herplant gebeurt door eenzelfde oppervlak te realiseren (voor bepaling
oppervlak zie hieronder). De minimale omvang van de te planten bomen is
’12-14’/’14-16’ (omtrek in cm).
Herplant bos uit de NNN is gelijk aan het bostype van de NNN
Bij bomen met een waarde voor beschermde soorten (H3 Wn) wordt expliciet
overwogen of de herplant dezelfde functie moet en kan krijgen of dat andere
mitigerende maatregelen worden genomen.
Als uitzonderingen of vrijstellingen vanuit de Wn, provinciale of gemeentelijke
kaders aan de orde zijn dan kan een houtopstand worden gekapt zonder
kennisgeving of herplantplicht op grond van de Wn. Herplant zal in die
gevallen alleen plaatsvinden als dit vanuit landschappelijke inpassing gewenst
is.

Om mitigatie en compensatie te laten slagen is samenwerking tus sen partijen
essentieel. Dat geldt ook voor de uitvoerbaarheid en het beheer en onderhoud dat
uiteindelijk plaats zal moeten vinden.
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1

Inleiding

1.1

Waarom een visie op mitigatie en compensatie van natuur voor de
Corridorstudie Amsterdam Hoorn?
Het doel van de corridorstudie Amsterdam is het verbeteren van de
bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de
economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke
leefomgeving

Figuur 1 Studiegebied Corridorstudie Amsterdam Hoorn.

Bij het verbeteren van de bereikbaarheid wordt niet alleen naar de rijkswegen
gekeken maar nadrukkelijk ook naar het onderliggend wegennet, het openbaar
vervoer en fietsverbindingen in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen.
De maatregelen kunnen (negatieve) effecten hebben op natuurwaarden. Zowel uit
de Wet natuurbescherming als uit ruimtelijke kaders volgt de verplichting om
effecten te beperken, verzachten (mitigeren) of te compenseren.
Het doel van de visie is om tijdig in het proces de spelregels en kansen met
betrekking tot het mitigeren en compenseren van natuurwaarden scherp te hebben.
Daarnaast brengt het de meekoppelkansen in beeld.
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In elke stap van het proces worden de maatregelen concreter en daarbij ook de
effecten en mitigerende en compenserende maatregelen. Momenteel bevindt de
studie zich in de voorbereiding van de keuze van maatregelenpakketten die in een
structuurvisie en PlanMER worden uitgewerkt.

1.2

Wat is een mitigatie- en compensatievisie en waarop wordt deze
gebaseerd?
Het visiedocument geeft aan:
1. welke spelregels er worden gehanteerd bij het bepalen van de ‘wettelijke’
mitigatie- en compensatie opgave
2. of en welke gebieden mogelijkerwijs in aanmerking komen voor compensatie
3. welke meekoppelkansen worden gezien vanuit de bestaande knelpunten in de
bereikbaarheid en gezien vanuit ambities / beleidsdoelstellingen van de
corridorstudie
Deze mitigatie- en compensatievisie is ingegeven door het bestaan van een aantal
kaders zoals wetten en beleidsstukken. De wettelijke kaders zijn leidend en gaan
voor beleidsstukken. De visie beoogt een overzicht te geven van al deze
verschillende kaders en daaruit spelregels voor deze specifieke studie te formuleren.
Hieronder worden de kaders kort geïntroduceerd. Ze worden in de volgende
hoofdstukken verder uitgewerkt.
Wettelijk kader
De Wet natuurbescherming (Wn) regelt de bescherming van (Natura 2000)
gebieden, soorten en houtopstanden. De verantwoordelijkheid voor de bescherming
van natuurwaarden is merendeels gedelegeerd naar de provincies. Dit geldt veelal
ook voor de vergunning en ontheffingverlening. Een van de uitzonderingen is een
project aan de rijksweg. Dus voor C AH geldt dat de onderdelen die betrekking
hebben op de rijksweg voor een soortenontheffing bij RVO en een vergunning tbv
gebieden bij het Ministerie van EZ moeten zijn1. In de Wet natuurbescherming komt
op diverse plaatsen aan de orde dat toestemming voor een plan of project alleen
gegeven kan worden als effecten worden voorkomen, gemitigeerd of
gecompenseerd.
Ruimtelijk beleid
Zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau zijn beleidskaders vastgesteld voor
ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op natuurwaarden. De
gemeenten toetsen bij wijzigingen van bestemmingsplannen aan het provinciaal
beleid. De kaders zijn vastgelegd in de Structuurvisie 2040 en uitgewerkt in de
Provinciaal ruimtelijke verordening (PRV 2017) 2. De uitvoeringsregeling maakt de
regels echt concreet.

1

Indien een Tracébesluit wordt genomen, worden de aspecten mbt Natura 2000 gebieden in het TB vastgesteld.
De PRV is niet van toepassing op Tracebesluiten, provinciale inpassingsplannen ed. Alleen zal de provincie bij de
beoordeling van de plannen de uitvoeringsregeling betrekken.
2
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Voorkomen – mitigeren – compenseren
Bij het ontwerpen van oplossingen voor de bereikbaarheid worden effecten op
natuur in principe zo veel mogelijk voorkomen. Dat is alleen niet altijd mogelijk. De
tweede stap bij het ontwerp is dan het mitigeren van effecten.
Wat is mitigeren? Mitigeren is het ‘verzachten’ van een effect. Afhankelijk van de
doelstelling van een plan zijn bepaalde maatregelen standaard onderdeel van het
plan of extra. De extra maatregelen worden mitigerende maatregelen genoemd.
Standaard is bijvoorbeeld het toepassen geluidarm asfalt zoals bijvoorbeeld
dubbellaags Zoab. Als er verstoring optreedt kunnen extra maatregelen genomen
worden zoals een grondwal.
Wat is compenseren
C ompenseren is het realiseren van vervangende natuurwaarden buiten de
invloedssfeer van de ingreep die tot effecten heeft geleid.
Let op dat het woord ‘compenseren’ in de verschillende kaders een verschillende
betekenis kan hebben. In de wet natuurbescherming is compensatie pas aan de
orde nadat er een ‘zware’ beoordeling in de vorm van een ADC toets heeft
plaatsgevonden. Bij Natura 2000-gebieden wordt zo veel mogelijk ingezet op he t
voorkomen en mitigeren van negatieve effecten. Bij het kappen van bomen is een
veel minder zware afweging aan de orde. De herplantplicht die vaak geldt bij het
kappen van bomen, is een vorm van compensatie. Ook bij aantasting van het
Natuurnetwerk Nederland wordt gesproken over compensatie.
Iteratief ontwerpproces en m.e.r.
Een deel van het bereikbaarheidsprobleem kan opgelost worden door aanpassingen
aan de A7 en/of A8. Hiervoor wordt een ontwerp gemaakt. Een wegontwerp is niet
in één keer klaar. Tijdens de verkenning van de maatregelen is ook gekeken naar
de invloed op de omgeving, in casu de natuurwaarden. De ontwerpen worden aan
de hand daarvan bijgesteld.

Voor de C orridorstudie Amsterdam Hoorn wordt de MIRT systematiek gevolgd. In de
‘Verkenning fase 1’ is een eerste onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen en
effecten. Paragraaf 2.5 van het achtergrondrapport Leefmilieu beschrijft de
relevante natuuraspecten van de C orridorstudie Amsterdam Hoorn. Enerzijds
worden daar de kwaliteiten van behorende bij de verschillende kaders beschreven:
 Natura 2000
 Natuur Netwerk Nederland
 Weidevogelleefgebieden en scholeksterleefgebieden
 Bos (houtopstanden) en bomen
 Soorten
Anderzijds komt in de rapportage de effectbeschrijving aan de orde die voornamelijk
het gevolg is van verandering van geluidbelasting, luchtkwaliteit, licht, ruimtebeslag
en barrièrewerking. Deze kunnen leiden tot effecten zoals verstoring, versnippering,
verlies aan leefgebied, verzuring en vermesting.
In de PlanMER fase worden deze aspecten voor de verschillende alternatieven
verder uitgewerkt.
1.3

Reikwijdte
Dit visiedocument geeft alleen de kaders voor mitigatie en compensatie. In dit
document vind u dus niet een beoordeling van maatregelen of een onderbouwing
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van het maatschappelijk belang van een maatregel uit de corridorstudie. Die
informatie wordt gegeven in de Structuurvisie en het PlanMER en bijbehorende
stukken3.
Daarnaast is de besluitvorming in deze fase gericht op de effecten op hoofdlijnen en
de verschillen tussen de maatregelen, ook de visie is gericht op de hoofdlijnen.
Het overgrote deel van de maatregelen in de alternatieven zijn gericht op
aanpassing van het hoofdwegennet. Deze visie gaat niet alleen over mitigatie en
compensatie als gevolg hiervan maar ook over de andere maatregelen waaruit de
alternatieven bestaan. Dat betekent dat er in de tekst vaak onderscheid gemaakt
wordt tussen aanpassingen aan het hoofdwegennet en ander maatre gelen
bijvoorbeeld omdat er verschillende bevoegde gezagen zijn.
C ompensatie van wateroppervlakken maakt geen onderdeel uit van deze visie. Dit is
geregeld via de watertoets.
Het moge duidelijk zijn dat mitigatie en compensatie van natuurwaarden ook een
koppeling (kunnen) hebben met landschappelijke inpassing, ruimtelijke kwaliteit,
woon- en leefklimaat, recreatie etcetera. Deze relaties worden in dit stuk niet
volledig uitgewerkt maar zullen zeker een rol spelen bij de afweging van
maatregelen later in het planproces.
1.4

Relatie met andere onderdelen van de Corridorstudie
In de Inpassingsvisie staat visie op de ruimtelijke inpassing van de maatregelen
beschreven. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen en wensen vanuit de
mitigatie- en compensatievisie en gekoppeld aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
De visies worden uiteindelijk later in het planproces uitgewerkt in een
landschaps/inpassingsplan en compensatieplan. Voor de uitvoering zijn daarbij ook
compensatie-overeenkomsten voorzien.
Beide visies zijn opgesteld in samenwerking met de gemeenten, het
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord -Holland.

1.5

Leeswijzer
Voor de inleiding zijn de hoofdpunten van de visie opgenomen. In de volgende
hoofdstukken komen eerst de wettelijk kaders of de beleidskaders aan de orde
waarna een praktische ‘regel’ wordt geformuleerd voor de visie. Alle regels bij elkaar
vormen de mitigatie en compensatievisie. In hoofdstuk 2 komt het gebiedendeel en
het soortendeel van Wet natuurbescherming aan de orde. De houtopstanden die ook
onder de Wet natuurbescherming vallen, worden in hoofdstuk 4 behandeld vanwege
het raakvlak met de regels over kappen van bomen in de bebouwde kom. Vanuit het
ruimtelijk beleid van de Provincie zijn er kaders voor het Natuurnetwerk Nederland.
Dit is in hoofdstuk 3 uitgewerkt.
Het uitvoeren van maatregelen om de bereikbaarheid in de corridor te verbeteren
levert ook mogelijkheden op om plaatselijk knelpunten op te lossen o f een
kwaliteitsverbetering te realiseren. Deze zogenoemde meekoppelkansen zijn
beschreven in hoofdstuk 5. De zoekgebieden voor compensatie zijn ook in hoofdstuk
5 opgenomen omdat ze sterke raakvlakken hebben / overlappen met de
meekoppelkansen.
3

nog niet beschikbaar
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2

Wet natuurbescherming

2.1

Wat valt er onder de Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (Wn) regelt de bescherming van (Natura 2000)
gebieden, soorten en houtopstanden. Het Besluit natuurbescherming en de Regeling
natuurbescherming geven uitwerking aan enkele artikelen uit de Wet
natuurbescherming.
De verantwoordelijkheid voor de bescherming van natuurwaarden is merendeels
gedelegeerd naar de provincies. De provincies zijn het bevoegd gezag voor de
vergunning- en ontheffingverlening behoudens enkele uitzonderingen (waaronder
hoofdwegennet) waarvoor de Minister bevoegd gezag is.
Provincie Noord-Holland heeft enkele beleidsregels en verordeningen vastgesteld
waarin de Wet natuurbescherming op provinciaal niveau is uitgewerkt.
De houtopstanden (bossen) vallen ook onder de wet natuurbescherming. Omdat de
werkingssfeer mede afhankelijk is van de begrenzing van de bebouwde kom boswet
in de algemeen plaatselijke verordeningen v an de gemeenten, wordt het onderwerp
‘compensatie bomen en bossen’ in een apart hoofdstuk behandeld (zie verder
hoofdstuk 4).

2.2

Natura 2000- gebieden
In de regio liggen een aantal Natura2000-gebieden, zie Figuur 2. De doelstellingen
zijn vastgelegd in aanwijzingsbesluiten en uitgewerkt in de Natura 2000
beheerplannen.

2.2.1

Algemeen
In het MER en de passende beoordeling zal duidelijk worden of de ‘natuurlijke
kenmerken’ van een Natura 2000-gebied aangetast worden. Dat is het geval als het
plan tot een significante verstoring van soorten leidt en/of een verslechtering van de
kwaliteit van de habitats en leefgebieden van soorten. Ook als een ingreep niet in
een Natura 2000- gebied plaatsvindt kunnen er toch effecten op de natuurwaarden
in het Natura 2000-gebied optreden. Deze zogenoemde externe werking wordt in de
effectbeoordeling betrokken en kan leiden tot het nemen van mitigerende en in het
laatste geval compenserende maatregelen.
C oncreet voor de corridorstudie betekent dit dat duidelijk moet zijn of de kwaliteit
van de natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten kunnen versle chteren en of
er significant verstorende effecten optreden op soorten waarvoor de Natura 2000 gebieden zijn aangewezen. Zo ja waardoor en in welke omvang. Vervolgens kan aan
de hand van de effecten bepaald worden welke mitigerende maatregelen genomen
kunnen worden om de effecten te beperken. In het iteratieve ontwerpproces zijn als
daarvoor alternatieven voorhanden waren, de maatregelen afgevallen die konden
leiden tot significante effecten op de kwaliteit van de natuurwaarden.
Voor de bepaling van de effecten gelden de maatregelen die de beheerders nu en in
de toekomst nemen als autonome ontwikkeling van de natuurwaarde. Daarbij geldt
wel dat de uitvoering van deze maatregelen verzekerd moet zijn. Het is mogelijk dat
door het beheer de kwaliteit van een habitattype in de toekomst verbetert ten
opzichte van het moment van aanwijzen van het gebied.
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Figuur 2 N atura 2000-gebieden in de regio

Eerst voorkomen en mitigeren dan pas compenseren
Het onderscheid tussen mitigerende en compenserende maatregelen is essentieel
onder het Wn regime voor gebieden (zie ook kader in hoofdstuk 1).
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Mitigerende maatregelen dienen aanvullend te zijn op de autonome
instandhoudingsmaatregelen (zoals het bestaande beheer). Gezien de uitspraken
van de Raad van State geldt dat:
de maatregelen beogen schadelijke effecten van het project te voorkomen of
te verminderen;
de maatregelen moeten worden uitgevoerd of effect hebben ter plaatse van
de locatie van het voorkomen van het habitattype of leefgebied van een soort
dat negatieve gevolgen van het project ondervindt.
C ompensatie in het kader van de gebiedsbescherming is pas aan de orde als
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te
sluiten (na toepassing van mitigerende maatregelen) en er geen alternatieven zijn
én er dwingende redenen van groot openbaar belang aan de orde zijn (ADC toets).
Als compensatie aan de orde is, dient rekening gehouden te worden met een
procedure van adviesaanvraag aan de Europese C ommissie.
Waar en wanneer compenseren?
Het doel van Natura 2000 is om een netwerk van gebieden in stand te houden. De
keuze van de compensatielocatie is afhankelijk van de te compenseren
natuurwaarden. Bij verlies aan habitattype x zal ook dat habitattype x
gecompenseerd moeten worden. Dat kan zowel binnen als buiten een Natura 2000
gebied gerealiseerd worden. Als buiten een Natura 2000-gebied gecompenseerd
wordt dan moet de minister het gebied als Natura 2000-gebied aanwijzen 4. In de
tussentijd kan het gebied ook aangewezen worden als bijzonder nationaal
natuurgebied 5.
C ompensatie zal gerealiseerd moeten zijn voordat de significant negatieve effecten
op soorten of habitats optreden. Dit is praktisch soms moeilijk te realiseren. Reden
te meer om zo veel mogelijk in te zetten op voorkomen en mitigeren van effecten.
Wijze bepaling mitigatie- en compensatieopgave Plan MER
De kern van de wijze van de bepaling van de compensatieopgave volgt uit het
gegeven dat het netwerk en de aangegeven habitats en leefgebiede n van soorten in
stand gehouden moet worden.
Verlies aan oppervlak van een habitattype of leefgebied wordt 1:1 gecompenseerd.
Verlies aan kwaliteit zal zo veel mogelijk door de inzet van mitigerende maatregelen
voorkomen worden. Het bepalen van de opgave is maatwerk. Ten behoeve van het
PlanMER zal een indicatie van de opgave en de mogelijke zoekgebieden gegeven
worden zodat er inzicht is of de mitigatie en compensatie te realiseren is. Bij het
bepalen van de opgave worden de Natura 2000 beheerplannen betrokken waarmee
enerzijds zo goed mogelijk wordt aangesloten op de doelstellingen en anderzijds
wordt voorkomen dat maatregelen ‘dubbel’ worden genomen.
2.2.2

Programma aanpak stikstofdepositie (PAS)
Stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden leidt tot vermesting en verzuring. Daar
stikstofdepositie landelijk een probleem is voor de kwaliteit van natuurgebieden is
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beoogt economische ontwikkeling samen te
laten gaan met een realisatie van de natuurdoelen voor de Natura 2000 -gebieden.
Het programma omvat zowel maatregelen die leiden tot afname van de
stikstofdepositie in deze gebieden als herstelmaatregelen ter versterking van de
natuur.

4
5

Art 2.9 lid 8
Art 2.11 lid 1c
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Plannen en projecten die leiden tot een verandering in stikstofdepositie moeten
getoetst worden. Berekening van de effecten dient volgens de wet plaats te vinden
met de tool AERIUS C alculator. Voor omvangrijke plannen/projecten wordt AERIUS
C onnect gebruikt. Alle MIRT projecten van Rijkswaterstaat vallen onder de
zogenoemde prioritaire projecten. Hiervoor is in het programma ontwikkelingsruimte
gereserveerd.
Binnen C AH gelden verschillende regimes:
- De rijkswegen vallen onder de prioritaire projecten. De lijst met prioritaire
projecten worden in ieder geval jaarlijks geactualiseerd. Als er een
voorkeursbeslissing is genomen zal het project aan de lijst worden
toegevoegd. Dat betekent dat dan ontwikkelingsruimte wordt gereserveerd.
De daadwerkelijke toedeling van de ontwikkelingsruimte vindt plaats bij het
(ontwerp) Tracébesluit. Op dit moment is er nog geen voorkeursbeslissing
want het project bevindt zich in de zogenoemde ‘MIRT verkenning’ en staat
daarom nog niet in het PAS vermeld.
- Provincie heeft binnen het bereik van de PAS geen prioritaire projecten
aangewezen in het C AH plangebied. Dat betekent dat alle maatregelen die
genomen worden (buiten de rijkswegen) getoetst worden aan de
beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland. Er mag maximaal een
toename van 3 mol/ha/jr aan ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld (als
deze ruimte nog aanwezig is in de programmaperiode van het PAS).
Het programma voorziet in de maatregelen voor natuur. Mitigatie of compensatie is
niet nodig als ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Mocht om wat voor een reden
geen ontwikkelingsruimte aanwezig zijn, dan zal aangetoond moeten worden dat
een project geen ruimte nodig heeft of zelf extra maatregelen neemt om
verslechtering te voorkomen/mitigeren.
2.3

Soorten
De Wet natuurbescherming kent geen specifiek kader voor het nemen van
mitigerende en compenserende maatregelen voor beschermde soorten. Zowel bij
het ontwerp als in de aanlegfase worden maatregelen genomen om effecten op
soorten te voorkomen en te beperken.
Voor de realisatie van fysieke ingrepen is veelal een ontheffing nodig. Bij de
ontheffingsaanvraag dient te worden aangegeven welke (mitigerende) maatregelen
genomen worden. Ook kan het bevoegd gezag 6 voorwaarden (lees mitigerende of
compenserende maatregelen) opleggen. Voor soorten van de Habitatrichtlijn en
Vogelrichtlijn wordt in de praktijk alleen ontheffing verleend voor (significant)
verlies aan leefgebied als compensatie is geregeld. Daarbij wordt veelal ook de
voorwaarde gesteld dat nieuw leefgebied gerealiseerd is voordat het huidige
leefgebied vernietigd wordt.
In de ontwerpfase wordt rekening gehouden met leefgebieden van beschermde
soorten zoals bomen die als vliegroutes of verblijfplaatsen dienen en bijvoorbeeld
ecologische verbindingszones 7 (voor EVZ ook hoofdstuk 3).
Ten behoeve van de aanlegfase worden de maatregelen in de ‘ontheffing Wn
soorten’ opgenomen8. Tijdens het m.e.r.-proces wordt bepaald welke maatregelen
6

Het bevoegd gezag voor de rijksweg is EZ – RVO, voor het overige Provincie Noord-Holland - RUDNHN
De term ecologische verbindingszone is in het rijksbeleid gewijzigd in ‘natuurverbinding’. Provincie Noord -Holland
wijzigt de terminologie als de PRV gewijzigd wordt.
7
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mogelijk zijn om effecten op soorten te voorkomen of beperken (zowel voor de
aanleg- als de gebruiksfase). Bij de afweging welke maatregelen ingezet worden
speelt niet alleen de effectiviteit maar ook bijvoorbeeld de invloed op andere
milieuaspecten. Een geluidscherm kan bijvoorbeeld effectief zijn om de
geluidbelasting op een nastuurgebied te beperken maar kan vanuit landschappelijk
oogpunt zeer ongewenst zijn en is daarnaast ook zeer kostbaar. Binnen het project
wordt dan een afweging gemaakt om een zo goed mogelijke inpassing te realiseren.
Gedragscode
De Gedragscode soortenbescherming van Rijkswaterstaat is niet van toepassing op
het plan/project omdat deze alleen geldt voor beheer en onderhoud en ‘kleine‘
projecten (waarvoor geen MER wordt gemaakt). Echter het kan wel als
inspiratiebron dienen voor het nemen van maatregelen.
Voor plannen/projecten buiten RWS terrein zijn ook gedragscodes beschikbaar. De
bruikbaarheid hangt af van het type ingreep. Het voert te ver om hier alle
gedragscodes uit te werken. Dit betekent dat later in het planproces voor de
verschillende onderdelen van het maatregelenpakke t zal worden onderzocht welke
onderdelen van de gedragscodes gebruikt kunnen worden en of een ontheffing van
de Wn soortendeel nodig is.
Wijze bepaling mitigatie en compensatieopgave Plan MER
Op basis van inventarisatie van het voorkomen van beschermde soorten wordt
allereerst onderzocht hoe effecten voorkomen kunnen worden en vervolgens worden
passende mitigerende maatregelen genomen. Daar er veel verschillende soorten
onder hoofdstuk 3 van de Wn vallen is een algemene rekenregel niet te geven. De
kern is dat er voor vogels (art 3.1) en soorten van de Habitatrichtlijn (art 3.5) geen
effecten op de gunstige staat van instandhouding van de soort op mag treden.
Maatregelen moeten er daarom ook op gericht zijn de gunstige staat van
instandhouding in tact te houden. C oncreet betekent dit vaak dat er voldoende
leefgebied aanwezig moet zijn. Het verlies van vaste rust en verblijfplaatsen van
vogels is niet toegestaan. Mitigatie en compensatie is dan nodig.
Voor de overige soorten (art 3.10) geldt in principe ook dat de gunstige staat van
instandhouding niet aangetast mag worden. Omdat deze soorten wat algemener
voorkomen zijn de effecten vaak minder ernstig en is de inspanning m.b.t. mitigatie
en compensatie minder groot.
Daar er veel verschillende soorten onder de bescherming van de Wet
natuurbescherming vallen is één rekenregel niet te geven.
Zorgplicht9
De Wet natuurbescherming kent de ‘zorgplicht’. Die houdt in dat als vooraf
redelijkerwijs vermoed kan worden dat een handeling nadelige gevolgen heeft voo r
Natura 2000-gebieden of voor in het wild levende planten en dieren, deze handeling
wordt nagelaten of gewijzigd wordt. Als dat echt niet mogelijk is moeten
maatregelen genomen worden om de gevolgen te beperken of ongedaan te maken.
Voor Natura 2000-gebieden en soorten zijn er voldoende waarborgen in door de
vergunning / ontheffingplicht. Voor de overige soorten betekent het dat er naar
redelijkheid gehandeld moet worden. We verstaan daaronder dat als er een
alternatief is voor het beperken of voorkomen van nadelige gevolgen dat weinig
8
9

RWS vraagt voor grote projecten altijd een ontheffing aan (of laat dat de aannemer doen).
Art 1.11 Wn
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meer moeite en kosten vraagt van diegene die verantwoordelijk is, dat alternatief
ook uitgevoerd wordt. De inspanning kan afhankelijk zijn van de (regionale)
kwetsbaarheid van de betreffende soort, voor Rode lijst soorten zal meer inspanning
gepleegd worden dan soorten die zeer algemeen zijn.
In de praktijk betekent dit dat in het ontwerpproces en bij de aanlegfase en
landschappelijke inpassing rekening wordt gehouden met de zorg voor flora en
fauna die buiten de wettelijke kaders vallen.
In het PlanMER zal aandacht zijn voor de aanwezigheid van kwetsbare soorten zoals
Rode lijst soorten. Dit geeft dan inzicht in de inspanning die mogelijk gepleegd moet
worden. Specifieke uitwerking is op een later moment in de planprocedure.
2.4

Mitigatie en compensatie vanuit de Wet natuurbescherming samengevat
Effecten op Natura 2000-gebieden en (leefgebieden van) beschermde soorten
waarvoor het gebied is aangewezen, worden zo veel mogelijk voorkomen. Als er
toch effecten te verwachten zijn, worden mitigerende maatregelen voorgesteld.
Deze zullen voldoen aan de eisen die in de jurisprudentie zijn gesteld. Indien er
significant negatieve effecten zijn op de natuurlijke kenmerken van Natura 2000 gebieden die niet met mitigerende maatregelen verholpen kunnen worden, moet
een ADC toets uitgevoerd worden. De laatste stap in deze toets is C ompensatie.
Voor beschermde soorten van hoofdstuk 3 van de wet geldt eenzelfde werkwijze.
Veelal zijn mitigerende maatregelen voldoende om effecten op (leefgebieden van)
soorten te beperken.
Mitigerende maatregelen zijn maatwerk en zullen opgesteld worden aan de hand
van de effectbeoordeling van de alternatieven in het plan. Ze zijn gericht op zowel
de aanlegfase als de gebruiksfase.
Voor de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is het uitgangspunt
voor de rijksinfrastructuur dat het VKA als prioritair project in het Programma
Aanpak Stikstofdepositie wordt opgenomen. Daarmee wordt ontwikkelingsruimte
gereserveerd en bij een (Tracé)besluit toegedeeld. Voor de overige onderdelen zal
ook een toetsing en toedeling van ontwikkelingsruimte plaatsvinden door
vergunningverlening door de provincie. De maatregelen voor de natuur zijn gedekt
door het programma, er zijn dus geen extra mitigerende maatregelen nodig als er
voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is.
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3

Ruimtelijk beleid Provincie Noord-Holland, Natuurnetwerk
Nederland

Zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau zijn beleidskaders vastgesteld
voor ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op natuurwaarden.
De gemeenten toetsen bij wijzigingen van bestemmingsplannen aan het
provinciaal beleid. De kaders zijn vastgelegd in de Structuurv isie 2040 en
uitgewerkt in de Provinciaal ruimtelijke verordening (PRV 2017). De
uitvoeringsregeling maakt de regels echt concreet. Deze regels worden 1:1
gehanteerd bij de uitwerking van de mitigatie en compensatieopgave voor
Natuurnetwerk Nederland (NNN), Ecologische verbindingszones (EVZ) en
weidevogelleefgebieden.
De scholekstergebieden hebben geen planologische bescherming in de PRV
gekregen.

3.1

Wat moet gecompenseerd worden?
De provinciale Ruimtelijke verordening 2017 (PRV 2017) geeft aan waar de het
Natuurnetwerk Nederland (NNN)10 ligt en welke regels ervoor gelden 11. Deze zijn
gebaseerd op het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De provincie
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid en bevoegd gezag
m.b.t. ruimtelijke afwegingen voor natuur.
Het Noord-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland, de natuurbruggen en verbindingen en de weidevogelleefgebieden zijn planologisch beschermd.
Dat betekent dat ze (de wezenlijke kenmerken en waarden) 12 niet significant mogen
worden aangetast door bijvoorbeeld woningbouw, nieuwe infrastructuur of andere
ruimtelijke ingrepen. Hierop kan de provincie een uitzondering maken voor
ontwikkeling van groot openbaar belang waarvoor geen reële alternatieven zijn. In
dat geval moeten de negatieve effecten worden tegengegaan en resterende effecten
gecompenseerd worden. Dit wordt het nee -tenzij principe genoemd. Als een ingreep
wordt toegestaan, moet de initiatiefnemer de (potentiële) natuurwaarden die
verloren gaan, op eigen kosten compenseren.
Als het bestemmingsplan gewijzigd wordt om nieuwe activiteiten mogelijk te maken
wordt daarin ook vastgelegd hoe de schade wordt voorkomen en eventueel
gecompenseerd.
Ingrepen in het NNN die niet van groot openbaar belang zijn kunnen eventueel
doorgaan als voldaan wordt aan de ‘EHS saldobenadering’ en ‘herbegrenzing EHS’.
Het doel is het NNN in oppervlak en kwaliteit te vergroten met deze spelregels.

10

De term Natuurnetwerk Nederland (NNN) vervangt de term Ecologische Hoofdstructuur. Dit zal in de loop van de
tijd in alle beleidskaders aangepast worden.
11
Provinciaal ruimtelijke verordening artikel 19 en 25
12
Zie hiervoor natuurbeheerplan van de provincie hoe deze te bepalen zijn.
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Figuur 3 N atuurnetwerk N ederland met onderscheid naar wel / niet gerealiseerd en verbindingszones (bron
provincie Noord-Holland 2016.

Weidevogelleefgebieden (zie par 2.5 achtergrondrapport)

Pagina 21 van 53

RWS INFORMATIE - | CONCEPT | Corridor Amsterdam Hoorn | 24 januari 2017

Ook voor deze gebieden geldt het nee- tenzij principe waarbij een ingreep in deze
gebieden ook alleen kan worden toegestaan als er sprake is van een groot openbaar
belang en er geen alternatieven zijn. Verder mag er geen netto verstoring van het
weidevogelleefgebied zijn en gelden er specifieke regels voor woningbouw.

Figuur 4 Weidevogelleefgebied (blauw), scholeksterleefgebied (rood)
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De kenmerken voor goede leefgebieden zijn onder meer beschreven in het
natuurbeheerplan 2017/concept natuurbeheerplan 2018. Kenmerken zijn o.a. de
openheid en hoge grondwaterstand. Bij compensatie zal het gebied waarmee
gecompenseerd wordt aan de benodigde abiotische en landschappelijke kenmerken
moeten (gaan) beschikken.
Provincie heeft de afgelopen jaren gekozen de financiële middelen zo effectief
mogelijk in te zetten. Daartoe zijn de kerngebieden binnen de
weidevogelleefgebieden vastgesteld. De beheerders van deze kerngebieden kunnen
subsidie aanvragen voor het beheer (natuurbeheerplan). De kerngebieden hebben
geen aparte status in het compensatiebeleid.
In tegenstelling tot de bescherming van Natura 2000-gebieden via de Wn kent de
planologische bescherming geen externe werking. Dat betekent dat als een project
buiten het NNN plaatsvindt (en er dus geen verlies aan oppervlak is), er ook geen
compensatie plaats hoeft te vinden 13.
In de effectbeschrijving in het MER komt wél aan de orde of een plan of project leidt
tot effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN, ook als dat plan
of project buiten het NNN ligt. Deze effectbeschrijving en beoordeling speelt een rol
in de alternatievenafweging Echter dit leidt alleen tot compensatie als het plan
/project daadwerkelijk in het NNN plaatsvindt.
De compensatieplicht NNN is gelijk aan of zwaarder dan de compensatieplicht die
voorkomt uit de aanwijzing van een gebied als weidevogelleefgebied. Mochten beide
aan de orde zijn dan gaat de compensatieplicht van het NNN voor.
Scholeksterleefgebieden zijn niet planologisch beschermd. Voor
scholeksterleefgebieden geldt het nee-tenzij principe dan ook niet en is geen
compensatie nodig. Bij de C AH wordt wel rekening gehouden met deze gebieden om
effecten zo veel mogelijk te beperken.
‘Amsterdam Wetlands’ heeft op dit moment nog geen status. Er is dan ook een
formele mitigatie/compensatieopgave. Ook hier geldt dat in het ontwerpproces waar
mogelijk rekening gehouden wordt met dit initiatief. Daar het aansluit bij de
beschermde NNN en Natura 2000 gebieden is op die wijze ook mitigatie en
compensatie geregeld.

3.2

Waar en hoe moet de compensatie plaatsvinden?
Hoe er gecompenseerd moet worden is vastgelegd in de Beleidsregel
Natuurcompensatie Noord-Holland en de uitvoeringsregeling
natuurcompensatie Noord-Holland. De laatste geeft specifiek aan hoe de kosten
berekend moeten worden. Naar aanleiding van het onderzoek van de randstedelijke
rekenkamer 14 heeft de provincie enkele aspecten nogmaals bevestigd dan wel
aangescherpt.
Fysieke of financiële compensatie?
In principe wordt met fysieke maatregelen gecompenseerd. Als de fysieke
maatregelen niet mogelijk zijn, dan is financiële compensatie mogelijk. Dit geldt ook

13

Barro 2.10 EHS en PRV 2017
Randstedelijke rekenkamer 2017 Natuurlijk bevoegd
http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/onderzoek/natuurcompensatie/?provincie=noord-holland
14
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als het gebied dat wordt aangetast kleiner is dan 3 ha NNN of EVZ of 5 ha
weidevogelleefgebied.
C ompensatie van NNN moet plaatsvinden in niet gerealiseerde delen van het NNN
of EVZ of aansluitend aan al bestaande natuur in het NNN15 . In Figuur 10 (in de
bijlage) is aangegeven welke onderdelen van het NNN nog niet zijn verworven en/of
ingericht. Zo mogelijk wordt een nieuw gebied aan het NNN toegevoegd als dit
ecologisch gezien zinvol is. Verder is compenseren in de nabijheid van het
aangetaste gebied gewenst tenzij aangetoond is dat dat niet mogelijk is. Het
oppervlak moet gelijk zijn aan het aangetaste oppervlak en de wezenlijke
kenmerken en waarden die verloren gaan compenseren. De kwaliteit is dus een
belangrijk criterium. De compensatie dient 2 jaar na de start van de
compensatieplichtige activiteit gerealiseerd te zijn (tenzij anders in een
overeenkomst is neergelegd). Dit alles wordt vastgelegd in (de toelichting op) het
bestemmingsplan.
Ecologische verbindingszones/natuurverbindingen dienen in takt te blijven dus de
compensatie zal erop gericht moeten zijn de verbinding te behouden. Stapstenen
worden 1:1 in oppervlak gecompenseerd, voor het overige kunnen
inrichtingsmaatregelen genomen worden.
Ecologische verbindingszones zoals weergegeven in Figuur 5 worden zo veel
mogelijk in de ontwerpen van de maatregelen en het inpassingsplan opgenomen.
Het gaat hier vooral om verbindingen tussen de veenweidegebieden van Laag
Holland.

15

Provincie Noord-Holland heeft er in het verleden niet voor gekozen bij bezuinigingen de omvang van de NNN te
verkleinen maar om compensatie te gebruiken om de NNN te realiseren
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Figuur 5 Ecologische verbindingszones Rood – verbinding internationaal kwetsbare soorten, blauw
landschapslinten behoud (natuurbeheerplan 2018)

Natuurverbindingen
Op kaart 1 van het Natuurbeheerplan (2018) staan 5 verschillende natuurverbindingen aangegeven
waarvan er 2 relevant zijn in CAH (cursief):
• Verbinding internationaal kwetsbare populaties; Verbindingen die essentieel
zijn voor (inter)nationaal bijzondere soorten. Gidssoorten: ringslang en noordse
woelmuis, otter.
• Verbinding voor versnipperingsgevoelige soorten; Verbindingen die barrières
opheffen voor versnipperinggevoelige soorten. Gidssoorten: das, boommarter,
kikkers en padden, zandhagedis.
• Leefgebied versterking; Soorten die niet direct last hebben van versnippering, maar
waarvoor verbindingszones zeer belangrijk zijn om hun leefgebied te versterken.
Gidssoorten: roerdomp, moerasvogels
• Landschapslinten; Verbindingen die bijdragen behoud van landschappelijke
of cultuurhistorische waarden zoals historische waterlopen of dijken. Gids:
landschaps-elementen die passen in de regio.
• Natuurlinten en recreatie; Verbindingen die bijdragen aan het verhogen van de
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algemene natuurkwaliteit en vaak deel uitmaken van inrichting van groengebieden
in en langs stedelijk gebied. Gidssoorten; oevernatuur/bermnatuur.
De natuurverbindingen staan als indicatieve lijnen op de kaart, ze geven de verbinding
aan van a naar b en voor welke doelen maatregelen genomen moeten worden.
Voor weidevogelleefgebieden geldt dat compensatie plaats moet vinden in een
weidevogelleefgebied in de nabijheid van de aantasting behalve als aangetoond
wordt dat dit niet mogelijk is. Het bestaat uit inrichtingsmaatrege len of actief
weidevogelbeheer voor een bedrag gelijk aan de kosten voor weidevogelbeheer voor
een periode van 30 jaar 16. Deze worden getroffen in aangewezen
weidevogelleefgebieden.
Het nog niet gerealiseerde NNN (of locaties direct aansluitend aan het NNN) is
zoekgebied voor een eventuele compensatieopgave. De locatie is afhankelijk van
het type natuur dat gecompenseerd moet worden. In het hoofdstuk
meekoppelkansen zijn specifieke gebieden genoemd die zijn aangedragen door
partners.
3.3

Wijze bepaling compensatieopgave Plan MER
Alleen als er een ruimtebeslag voorzien is in het NNN of weidevogelleefgebied dan
geldt het compensatiebeginsel. Als dit aan de orde is zullen wij (lees de
initiatiefnemer van een onderdeel) een nadere bepaling van de wezenlijke
kenmerken en waarden uitvoeren om de effecten te kunnen bepalen. Daarbij wordt
vanzelfspreken niet allen gekeken naar de aanwezige flora en fauna maar ook naar
de abiotische condities die de basis vormen voor de leefgebieden.
NNN
Bij het bepalen van de compensatieplicht wordt alleen rekening gehouden met de
actuele waarde. Als een deel van het NNN nog uit in agrarisch gebruik is moet
rekening gehouden worden met de actuele en potentiele natuurwaarden. De
natuurdoeltypen zijn vastgelegd in de ambitiekaart bij het natuurbeheerplan.
Bij (financiële)compensatie van NNN wordt uitgerekend wat het vervangend
aanleggen van het vernietigde natuurtype op dezelfde locatie zou kosten, uitgaande
van de volgende posten:
Maatregel
Verwerving Grondprijs
afhankelijk van de locatie.

Ontwikkelingsbeheer

Uitvoeringskosten

16

Uitvoeringsregeling 2014 artikel 6
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Toelichting
Basisinrichting Afhankelijk van het natuurtype en de
benodigde maatregelen, te berekenen volgens de
standaardkosten die ook in het Programma Groen zijn
opgenomen. In 2014 bedragen deze €15.000 per ha.
Afhankelijk van het type dat wordt ontwikkeld. 5 jaar
(bos: 10 jaar) reguliere beheerkosten voor het
betreffende natuurtype, te berekenen volgens de
normkosten van SNL (Subsidiestelsel Natuur en
Landschapsbeheer). De subsidies die via het SNL
beschikbaar zijn voor natuurbeheer zijn een
percentage van de normkosten. Dit percentage wisselt
jaarlijks en wordt door GS vastgesteld.
20% van het totaal (alleen bij financiële compensatie).

RWS INFORMATIE - | CONCEPT | Corridor Amsterdam Hoorn | 24 januari 2017

Weidevogelleefgebied
De omvang van de compensatie wordt bepaald door het oppervlak vernietigd,
verstoord of versnipperd leefgebied. Het gaat om het netto effect, dus wat het plan
/ project extra veroorzaakt. Hiervoor dient nieuw geschikt leefgebied te worden
gerealiseerd, eventueel middels financiële compensatie (PRV 2017).
Maatregel
30 jaar beheer.

Uitvoeringskosten

Toelichting
De kosten voor een gemiddeld beheerregime bestaat
uit een pakket grasland met rustperiode 1 april t/m 15
juni (€15.953 per ha per jaar prijspeil 2014).
20% van het totaal (alleen bij financiële compensatie).

Voor zowel het NNN als weidevogelleefgebied gaan we uit van de volgende
rekenregels.
-Vernietigd gebied 1:1 compenseren in oppervlak en kwaliteit
-Verstoring (door geluid, licht), het oppervlak dat extra verstoord wordt.
Hiervoor wordt in het MER een methode uitgewerkt gebaseerd op Reijnen
(1992).
-Versnippering: oppervlak ongeschikt weidevogelleefgebied compenseren,
rekening houdend met omvang van een goed weidevogelleefgebied.

3.4

Mitigatie en compensatie NNN samengevat
-

-

-

-

-

-

Het voorkomen en beperken van effecten op het Natuurnetwerk Nederland is
een ontwerpopgave in de corridorstudie voor alle elementen waaruit de
alternatieven bestaan
Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk
Nederland wordt zo veel mogelijk voorkomen door alternatieven niet in het
NNN te projecteren als het niet noodzakelijk is.
Alleen bij directe aantasting van het NNN, dus als er fysieke ingrepen in het
NNN zijn, is compensatie aan de orde. Bij NNN compensatie gaat het erom
het oppervlak en de kwaliteit van het netwerk te behouden.
Zoekgebieden voor NNN compensatie liggen in het nog niet gerealiseerde
NNN of aansluitend aan bestaande onderdelen van het NNN (waarbij in het
laatste geval dat gebied ook planologisch beschermd wordt). Eventueel kan
(deels) gekozen worden voor financiële compensatie die Provincie NoordHolland in zal zetten om de natuurdoelen te realiseren.
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met beleidsmatig vastgestelde
ecologische verbindingszones door voldoende ruime passages te realiseren en
(gezamenlijk) de omgeving te optimaliseren. Aandachtspunten zijn het
functioneren van bestaande natuurverbindingen.
Meekoppelkansen worden gezien door NNN compensatie en landschappelijke
inpassing te richten op het versterken van groengebieden en onderdelen van
de NNN en nieuwe initiatieven zoals Amsterdam Wetlands.
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4

Houtopstanden, bomen

Ruimtelijke ontwikkelingen zoals het aanpassen van een weg maken het soms
noodzakelijk om bomen te verplaatsen of te kappen. De regels hiervoor zijn deels
vastgelegd in de Wet natuurbescherming en deels in de Algemeen plaatselijke
verordeningen (APV). Dit betekent dat per locatie goed moet worden gekeken welke
regels er gelden.
In dit hoofdstuk worden beide toegelicht waarna in de laatste paragraaf beschrev en
staat hoe in de C orridorstudie mee omgegaan zal worden met deze regels.
Aandachtspunt is het volgende: bomen mogen op sommige locaties zonder nadere
verplichtingen zoals een melding of vergunning gekapt worden. Deze bomen kunnen
echter wel functie (zoals verblijfplaats) hebben voor bes chermde soorten. Dan is
toch een ontheffing vanuit de Wet natuurbescherming nodig . Dit geldt
vanzelfsprekend ook voor bomen waarvoor een omgevingsvergunning kappen
aangevraagd wordt.

4.1

Wet natuurbescherming - houtopstanden
Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming beschrijft de bescherming van
houtopstanden (vroegere Boswet). Het doel van dit deel van de wet is vooral het in
stand houden van het areaal bos.
Volgens de definitie in de wet is een houtopstand een zelfstandige eenh eid van
bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die:
- Een oppervlak beslaan van 10 are of meer of
- Bestaan uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over
het totaal aantal rijen.
De wet geldt niet voor
a)
Houtopstanden binnen bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen
van de bebouwde kom 17,18;
b)
Houtopstanden op erven of in tuinen
c)
Fruitbomen of windschermen om boomgaarden
d)
Naaldbomen bedoeld als kerstbomen indien niet ouder dan 20 jaar
e)
Kweekgoed
f)
Uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs
waterwegen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden
g)
Het dunnen van een houtopstand
h)
Het uit populieren, wilgen, essen of elsen bestaande beplantingen die
kennelijk zijn bedoeld voor de productie van biomassa (onder specifieke
voorwaarden).
De Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden geldt overal behalve waar een
gemeente de ‘bebouwde kom’ wet natuurbescherming (voorheen boswet) 19 heeft
vastgesteld. In Bijlage A zijn kaarten met de begrenzingen opgenomen (bron

17

Hiermee wordt niet de bebouwde kom uit de wegenverkeerswet bedoeld.
Provincie Noord-Holland geeft via de webviewer inzicht in de ligging van de bebouwde kom irt de wet
natuurbescherming onderdeel houdopstanden
19
Kan ook bebouwde kom houtopstanden genoemd worden.
18
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Provincie Noord-Holland). In aanvulling geldt buiten de bebouwde kom de
provinciale verordening houtopstanden (daar waar de provincie bevoegd gezag is).
Als een gemeente geen bebouwde kom in de zin van de Wnb heeft vastgesteld, is
de Wnb overal van toepassing in die betreffende ge meente. Dit geldt ook als de
gemeente enkele specifieke bomen heeft aangewezen die door de gemeente worden
beschermd en de gemeente daarnaast niet een aparte bebouwde kom in de zin van
de Wnb heeft vastgesteld.
Rijkswaterstaat beschikt over een ‘ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat’ 20. In
deze ontheffing is geregeld dat bomen niet op dezelfde plek herplant hoeven worden
en RWS zich inspant de herplant binnen dezelfde provincie te realiseren. De herplant
moet in oppervlak even groot zijn als de gevelde o pstand en de kwaliteit van de
bodem dient dezelfde kwaliteit te hebben. Daarnaast moet de herplant op
‘bosbouwkundige verantwoorde wijze’ plaatsvinden. Bij projecten die langer duren
dan 2 jaar moet de herplant i.p.v. binnen 3 jaar binnen 5 jaar plaatsvinden na
kennisgeving. C onform de ontheffing en het besluit natuurbescherming worden
projecten van RWS gemeld bij RVO. Overige projecten doen een kapmelding bij GS.
Voor de ‘niet-RWS’ maatregelen geldt dat de provincie het bevoegd gezag is voor
het kappen van houtopstanden. Zie verder Verordening houtopstanden Noord Holland. Voor houtopstanden en bomen binnen de ‘bebouwde kom’ wet
natuurbescherming (voorheen Boswet) gelden de gemeentelijke regels.
De herplant van bomen i.v.m. RWS projecten vindt zo veel mogelijk plaats in de
provincie waar de bomen gekapt zijn. De aard van de beplanting en de locaties
worden in het inpassingsplan opgenomen en in het TB vastgelegd.
Voor de C AH is het uitgangspunt dat herplant het liefst in omgeving plaatsvindt als
waar kap gepleegd is. Een goede landschappelijke inpassing wel leidend is voor de
locatiekeuze.

4.2

Verordening houtopstanden Noord-Holland
Boseigenaren en bosbeheerders die een bos groter dan 1000 m 2 buiten de
bebouwde kom willen kappen, moeten dit melden bij de RUD NHN. De verordening
is ook van toepassing op het vellen van geknotte populieren of wilgen (zoals
bedoeld in art 4.1.f van de wet). De kap moet gemeld worden en er geldt een
herplantplicht.
Hieruit volgt dat wegbeplanting bestaande uit geknotte populieren of wilgen wel
onder de herplantplicht valt van de provincie.
Uit de kaart van de provincie (Figuur 6) blijkt dat er in de C AH regio weinig
houtopstanden aanwezig zijn waar kap nodig kan zijn met uitzondering van de
omgeving van Purmerend en Hoorn.
Voor RWS projecten geldt dat over het alge meen dat de provincie niet het bevoegd
gezag is. De regels uit de verordening houtopstanden Noord -Holland gelden daarom
niet voor RWS.

20

Deze ontheffing is geldend vanaf 1-12-2016 en spreekt daarom over de Boswet. Vanwege de overgangsbepalingen
in de Wn geldt deze ontheffing nog steeds.
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Mocht er boscompensatie vanuit de NNN noodzakelijk zijn, dan valt dit samen met
de herplantplicht. De herplant moet in dat geval gericht zijn op het natuurdoeltype
van het te kappen bos.

Figuur 6 H outopstanden (bron provincie N oord-Holland s ept 2017) zie verder ook kaarten in bijlage

4.3

Gemeentelijke verordeningen mbt bomen
Gemeenten kunnen regels stellen mbt kappen van bomen in de APV, een
gemeentelijke kapverordening of bomenverordening. Daarbij wordt beschreven
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waar de regels gelden. Gemeente kan de begrenzing ‘bebouwde kom Wet
natuurbescherming’ vaststellen (voorheen bebouwde kom Boswet). Als de ze niet is
vastgesteld, dan geldt overal in de gemeente de Wn. De eigendomssituatie is
daarbij niet relevant. Het is dus mogelijk dat op een locatie zowel de gemeentelijke
regels als de Wet natuurbescherming geldt.
Achtereenvolgens wordt per gemeente opgesomd waar regels mbt kap van bomen
belegd zijn, voor welke soorten deze van toepassing is en welke regels er voor
herplant gelden.
De begrenzing van de bebouwde kom wet natuurbescherming is gebaseerd op de
kaarten van Provincie Noord-Holland21. De kaarten zijn in de bijlage toegevoegd.
4.3.1

Amsterdam
Gemeente Amsterdam stelt een omgevingsvergunning verplicht voor het kappen,
verplaatsen of beschadigen van bomen als de stam op 1,30 m hoogte een omtrek
heeft van minimaal 31 cm. In de vergunning kunnen voorwaarden voor herplant
opgenomen worden. In de praktijk wordt uitgegaan van herplant van een
vergelijkbare houtopstand (bomenverordening 2014, versie okt 2016).
Uit Figuur 7 blijkt dat er in het plangebied van C AH geen monumentale bomen
voorkomen binnen de gemeente Amsterdam

Figuur 7 M onumentale bomen en ander waardevol groen noordzijde Amsterdam (bron maps.amsterdam.nl
oktober 2017)

4.3.2

Oostzaan
In de APV van Oostzaan (2017) is het kappen van bomen met een diameter van
minimaal 30 cm op 1,3 meter boven maaiveld vergunningplichtig. De gemeente kan
een herplantplicht opleggen.

4.3.3

Zaanstad
Het bomenbeleidsplan (2009) 22 en de APV afdeling 3 geeft de regels voor kap in de
openbare ruimte aan. Voor het kappen van bomen in de openbare ruimte met een
doorsnede van 10 cm of meer op 1.30 hoogte, is een omgevingsvergunning nodig
21
22

Maps.noord-holland.nl bebouwde kommen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zaanstad/20200/20200_1.htm l

Pagina 31 van 53

RWS INFORMATIE - | CONCEPT | Corridor Amsterdam Hoorn | 24 januari 2017

(geldt ook voor houtwallen en hakhout). Bij kap moeten (minstens) evenveel bomen
worden herplant als gekapt, in de nabijheid van de te kappen boom. De herplant
moet wel bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van het groen. Dit kan
eventueel ook door het versterken van bossen. De herplant moet binnen 2 jaar na
de kap gerealiseerd zijn23. Mocht herplant niet mogelijk zijn dan zal een financieel
voorschrift aan de kapvergunning worden verbonden. De waarde van de bomen
gebeurt conform de NVTB-methode 24.
Waardevolle bomen op particulier terrein zijn in een aparte lijst opgenome n.
Wanneer dit relevant blijkt te zijn voor een van de maatregelen kan dit verder
uitgewerkt worden.
4.3.4

Beemster
25
De gemeente Beemster heeft in de APV 2012 vastgelegd dat voor het kappen van
bomen van de bomenlijst een omgevingsvergunning nodig is. Deze wor dt slechts
verleend als alternatieven zijn onderzocht en het zwaarwegend maatschappelijk
belang opweegt tegen het duurzaam behoud van de boom. Een herplantplicht kan
onderdeel uitmaken van de vergunning. De bomenlijst geldt alleen voor particuliere
bomen.
Langs de A7 staan bomenrijen die na de aanleg van de snelweg geplant zijn. Ze
maken daarmee geen onderdeel uit van het historische patroon van lanen langs de
oorspronkelijke wegen van de droogmakerij. De gemeente wil bij eventuele kap van
de bomen vooraf overleg over compensatie en herplant. In principe dienen d e voor
de uitbreiding van de A7 te kappen bomen 1 op 1 gecompenseerd te worden, maar
niet langs de A7. De nieuwe bomen dienen binnen het historische patroon geplant te
26
worden mede in overeenstemming met HHNK .

4.3.5

Purmerend
27
Purmerend werkt met een bomenlijst . Alle bomen die daarop staan, zijn
beschermd en mogen niet zonder ontheffing op dat verbod gekapt worden. Bij de
vergunningverlening legt de gemeente Purmerend de plicht tot vervanging en
compensatie op. Nabij de A7 staan monumentale bomen met ecologische waarde en
een aantal bomen in structuren. De structuren dienen 1 op 1 hersteld te worden;
indien dit niet ter plaatse mogelijk is dan in de omgeving en in overleg met de
gemeente Purmerend. De monumentale bomen dienen vanwege hun grootte en hun
28
ecologische waarde 2 op 1 op een duurzame locatie gecompenseerd te worden .

23

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=771
Nederlandse vereniging van taxateurs van bomen.
25
Art 4.10 en 4.11
26
Gemeente hanteert de kopergravure als leidraad.
27
Bomenlijst gemeente Purmerend, aanwijscriteria en toelichting – september 2016 – wordt elke 4 jaar
geactualiseerd
28
Basis werkwijze gemeente Purmerend
24
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Figuur 8 Bomenlijst gemeente Purmerend 2016 (rood s tructuurboom, blauw waardevolle boom, geel
monumentale boom, oranje monumentale s tructuurboom

4.3.6

Wormerland
De gemeente Wormerland heeft een bomenverordening waarin vergunningplicht
voor het kappen van bomen is opgenomen. In de vergunning kan herplant worden
voorgeschreven en kan de ‘boomwaarde’ worden toegepast. De boomwaarde bevat
componenten zoals dikte van de boom, de conditie en de standplaatswaarde.

4.3.7

Hoorn
De gemeente Hoorn heeft het kappen van bomen en bijbehorende regels in de APV
opgenomen. Binnen de bebouwde kom gelden een aantal uitzonderingen waarvoor
geen omgevingsvergunning nodig is. Deze komen nagenoeg overeen met de
uitzonderingen die de Wn stelt. Net als in de andere gemeenten geldt dat een
herplantplicht opgelegd kan worden.

4.4

Uitgangspunten en wijze bepaling compensatieopgave / herplantplicht
Uit de vorige paragrafen blijkt dat voor C AH diverse regels kunnen gelden
afhankelijk van wie bevoegd gezag is bij het kappen van bomen. Samengevat geldt
het volgende:
- Voor houtopstanden buiten de bebouwde kom (Wn)die gekapt moeten worden
vanwege aanpassingen van de rijkswegen, geldt de Wn en de ontheffing
houtopstanden Rijkswaterstaat
- Voor houtopstanden buiten de bebouwde kom (Wn) die gekapt moeten worden
vanwege andere maatregelen binnen C AH, geldt de provinciale verordening
houtopstanden. Deze wijkt van de Wn af door wel herplant verplicht te stellen voor
rijen knotwilgen en populieren langs wegen, vaarwegen en landbouwgronden
- Voor houtopstanden/bomen binnen de bebouwde kom boswet gelden de regels
van de betreffende gemeente (veelal APV / bomenlijst) als dat expliciet is vermeld,
gemeentelijke regels kunnen ook buiten de bebouwde kom (Wn) gelden .
- Samenloop tussen de APV en provinciale / landelijke regels kan optreden.
Samenloop betekent dat een project met beide regimes te maken heeft. Een
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voorbeeld is als een gemeente geen bebouwde kom Wn heeft vastgesteld maar wel
in de APV regels over het kappen van bomen heeft opgenomen. Dan gelden beide
kaders. Herplant hoeft vanzelfsprekend dan maar 1x plaats te vinden maar er zullen
verschillende toestemmingen nodig zijn.
Als houtopstanden / bomen geveld moeten worden die onder de Wn, provinciale
verordening of APV vallen, is herplant aan de orde.
Voor het kappen van bomen die buiten de kaders vallen, is geen melding en
herplant verplicht.
Onze visie voor C AH is om als volgt om te gaan met kap en herplant:
Kappen van bomen wordt zo veel mogelijk voorkomen
Van de te kappen bomen wordt bepaald onder welke regels deze vallen. Per
gemeente / locatie te bepalen in verband met meldingsplicht en
herplantregels. Voor de bepaling van de herplantplicht wordt uitgegaan van
de op die locatie meest strikte regel.
De partners spannen zich in om bij herplant deze zo veel mogelijk fysiek te
realiseren en slechts bij uitzondering tot financiële compensatie over te gaan
Herplant zo veel mogelijk binnen de gemeente waar gekapt wordt. Indien dit
niet mogelijk of gewenst is, dan herplant binnen het C AH plangebied.
Uitgangspunt daarbij is een goede bosbouwkundige, landschappelijke en
ecologische inpassing. Dat betekent dat niet perse dezelfde soorten
teruggeplant worden. Bij de landschappelijke inpassing van de bomen wordt
rekening gehouden met het beheer. Dat betekent bijvoorbeeld dat
Rijkswaterstaat geen knot- of leibomen zal planten. Een goede
landschappelijke inpassing betekent ook dat in het veenweidegebied geen
nieuwe bomenrijen geplant worden als dit tot beperking van de openheid
leidt. Herplant gebeurt bij voorkeur geconcentreerd aan bestaande
groenstructuren toegevoegd.
Herplant gebeurt door eenzelfde oppervlak te realiseren (voor bepaling
oppervlak zie hieronder). De minimale omvang van de te planten bomen is
’12-14’/’14-16’ (omtrek in cm).
Herplant bos uit het NNN is gelijk aan het bostype van het NNN
Bij bomen met een waarde voor beschermde soorten (H3 Wn) wo rdt expliciet
overwogen of de herplant dezelfde functie moet en kan krijgen of dat andere
mitigerende maatregelen worden genomen.
Als uitzonderingen of vrijstellingen vanuit de Wn, provinciale of gemeentelijke
kaders aan de orde zijn dan kan een houtopstand worden gekapt zonder
kennisgeving of herplantplicht op grond van de Wn. Herplant zal in die
gevallen alleen plaatsvinden als dit vanuit landschappelijke inpassing gewenst
is.
Berekening te herplanten hoeveelheid bomen / oppervlak bomen met ondergroei 29
-

De boombeplanting wordt in aantal stuks aangegeven, indien de onderlinge
plantafstand 7 meter of meer is.
De oppervlakte gesloten beplanting wordt bepaald door de oppervlakte tussen
de buitenste rijen te nemen, vermeerderd met een strook van 0,75 meter
breedte rondom (dus niet op basis van kroonprojectie of kadastrale gegevens)

29

Voor het PlanMER is een volledige berekening nog niet nodig. Er moet wel inzicht geboden worden in de globale
hoeveelheden te kappen oppervlak inclusief locaties en mogelijkheden voor herplant op basis van beleid zodat
eventuele ruimtelijke implicaties en knelpunten helder zijn ten behoeve van de bestuurlijke afweging. Een overzicht
in GIS is functioneel voor de verdere procedure
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-

-

Indien de onderlinge afstand tussen de solitaire bomen kleiner is dan 7 meter,
dan wordt de hoeveelheid als volgt bepaald in are:

Bij een boomgroep of –weide de oppervlakte tussen de buitenste rijen,
vermeerderd met een strook van 3,50 meter breedte rondom.

Bij een bomenrij de lengte van de rij, vermeerderd met 7 meter,
vermenigvuldigd met 7 meter.
Op wegbermen komen nogal eens smalle beplantingen voor, waarbij onder
een min of meer regelmatige rij bomen een onderbegroeiing aanwezig is, die
als hakhout wordt beheerd.

Als in dit voorbeeld van de smalle beplantingen geen laanbomenbeheer
wordt gevoerd, wordt alleen de oppervlakte in are aangegeven. Dit wordt
gedaan door de lengte van de beplanting, vermeerderd met 1,5 meter te
vermenigvuldigen met de breedte van de onderbegroeiing, vermeerderd
met de uitgroei van 0,75 meter aan weerszijden.

Bij een beheer als laanbomen wordt voor zo’n beplanting de volgende
hoeveelheid aangegeven:
- Bij een onderlinge afstand van 7 meter of meer: het aantal bomen,
alsmede de oppervlakte van de onderbegroeiing in are, waarbij het
aandeel van de bomen in mindering wordt gebracht. De berekening
gaat als volgt: De lengte van de singel wordt verminderd met het
aantal bomen, vermenigvuldigd met 7 meter. Deze resterende lengte
wordt vermenigvuldigd met de breedte van de onderbegroeiing,
inclusief de uitgroei van 0,75 meter aan weerszijde.
- Bij een onderlinge afstand van kleiner dan 7 meter wordt alleen de
oppervlakte in are aangegeven, die bepaald wordt door de lengte van
de singel, vermeerderd met 7 meter, te vermenigvuldigen met 7 meter.

-

Indien bij de herbeplanting gesloten beplanting wordt vervangen door bomen,
dan wordt voor een boom een oppervlakte va n 0,50 are gehanteerd.

-

Voor herplant van monumentale bomen worden de gemeentelijke regels
gevolgd.
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5

Meekoppelkansen en zoekgebieden voor compensatie

Meekoppelkansen zijn kansen die zich voordoen door het uitvoeren van maatregelen
van een ‘alternatief’ maar die niet direct onderdeel zijn van het plan of uitvoering
geven aan de wettelijke mitigatie en compensatie -eisen. De kansen kunnen
voortkomen uit bestaande knelpunten of de ambities van een van de participerende
partijen. De zoekgebieden voor compensatie schurken dicht tegen de
meekoppelkansen aan en zijn daarom ook in dit hoofdstuk samengevoegd.
De input voor dit hoofdstuk is op verschillende momenten door onder meer
gemeenten, provincie en gebiedscommissie Laag Holland geleverd.
De hier gepresenteerde zoekgebieden en meekoppelkansen zijn input voor de
inpassingsvisie en de ontwerpopgaven voor de volgende fase en worden
meegenomen in de beoordeling van de technische haalbaarheid en kosten.
Meekoppelkansen kunnen tijdens de uitwerking van bijvoorbeeld werkzaamheden
aan de snelweg ontstaan als gronden beschikbaar komen vanwege werkzaamheden
aan de knoop Zaandam of bij Purmerend. Afhankelijk van de locaties kan daar
bijvoorbeeld invulling gegeven worden aan compensatie of verbeteren van
landschappelijke inpassing. Dit kan ook het geval zijn bij andere ruimtelijke
inrichtingen in de nabijheid zoals bijvoorbeeld kavelruil.
De figuur op de volgende pagina is een schematische verbeelding van de
zoekgebieden en meekoppelkansen. Vanwege de leesbaarheid van de kaart zijn de
weidevogelleefgebieden weggelaten. Daarvoor wordt verwezen naar Figuur 4. De
toelichting volgt onder de figuur.
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Figuur 9 Zoekgebieden en meekoppelkansen
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5.1

Provincie Noord-Holland
Op provinciaal niveau zijn de wensen en meekoppelkansen vooral gericht op het
behoud van het natuurnetwerk door het opheffen van belemmeringen in
verbindingen tussen natuurgebieden en het zorgen van middelen voor
natuurgebieden. De zoekgebieden voor NNN compensatie zijn conform het beleid in
de nog niet gerealiseerde onderdelen van het NNN.
In de provincie zijn diverse maatregelen in het MJPO opgenomen, waarvan twee
betrekking hebben op knelpunten bij de A7. Uitvoering van de MJPO maatregelen
kan gelijktijdig met werkzaamheden aan de weg plaatsvinden. Verbeteringen die
buiten de reikwijdte van het MJPO vallen, kunnen eventueel als mitigerende of
compenserende maatregel gelden voor C AH.
NH09 (Purmerend-Noord): kleinwildtunnel is gerealiseerd voor amfibieën,
kleine marterachtigen en dagvlinders en op termijn de otter. Kanttekening is
dat deze tunnel niet heel dicht bij geschikte leefgebieden ligt. De tunnel ligt
wel in de verbindingszone, die de meest directe ecologische connectie is
tussen Zeevang en Wormer-Jisperveld. Mogelijk kan dit opgelost worden bij
groot onderhoud van de A7. Opgemerkt wordt dat hier beleidsmatig geen
ecologische verbindingszone is vastgelegd.
NH21 (Kust tot Kust Wijde Wormer): hierbij gaat het om knelpunten gevormd
door de A7 voor de ecologische schakel in de Wijde Wormer. Een
ontsnipperingsmaatregel dient nog gerealiseerd te worden. Het is een
knelpunt in de (voormalig) robuuste verbinding van Kust tot kust. Het doel is
om leefgebieden met elkaar te verbinden. Opgemerkt wordt in aanvulling op
de gegevens van MJPO dat er ter plaatse van de afrit Zaanse Schans een
tunnel met afrastering aanwezig is.
De wettelijke mitigatie / compensatie voor het Oostzanerveld moet ‘slim’ ingezet
worden om de kwaliteit van het Oostzanerveld te versterk en. Het inrichten van een
beheerfonds voor het Oostzanerveld (als invulling van actief natuurherstel) is een
mogelijkheid. Met aanvullende middelen voor het beheer van het gebied kan het
gebied haar open karakter behouden.
De gebiedscommissie 30 geeft aan dat in het kader van ‘Amsterdam Wetlands’ het
creëren van een verbindingszone tussen Oostzanerveld en het Wormer & Jisperveld
gewenst is. De gebieden zijn in de loop van de tijd door uitbreiding van zowel
infrastructuur als bebouwing steeds meer van elkaar geïsoleerd. De verbindingszone
tussen het Oostzanerveld en het Wormer- en Jisperveld bestaat uit de volgende
schakels: Oostzanerveld—Jagersveld- Kalverpolder- Enge Wormer - Wormer en
Jisperveld. Een kwalitatieve verbetering van de zone is wenselijk.
Een goede verbindingsmogelijkheid kan worden gecreëerd bij de ringvaart van de
Wijdewormer ten noorden van knooppunt Zaandam. Deze onderdoorgang is niet
alleen een schakel voor de verbindingszone Amsterdam Wetlands, maar dient ook
voor het herstel van erfgoedlijnen en het inrichten van een combinatie van vaar -,
fiets-, wandel- en een langzaam verkeerverbinding.
Voor alle verbindingen geldt dat deze goed moeten kunnen functioneren door een
goede inrichting met bijvoorbeeld riet en lichtkoepels.
-

Vanuit landschappelijke beleefbaarheid heeft de gebiedscommissie aangegeven dat
het verflauwen en ondergronds brengen van de bocht bij Purmerend mogelijkheid
biedt om het landschap beter te beleven. Daarbij kan dan de kwaliteit van de
30

De gebiedscommissie adviseert GS en in dit geval ook RWS maar is geen onderdeel van Provincie Noord -Holland.
Omdat zij op provinciaal niveau adviseren, is de informatie in deze paragraaf opgenomen.
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verbinding Wormer- en Jisperveld – groenzone Weidevenne/ringvaart Wijdewormer
– het Twiske – Ilperveld verbeterd worden.
Als bomen gekapt worden voor de verbreding van infrastructuur dan is de openheid
van het landschap gebaat bij het niet herplanten langs diezelfde infrastr uctuur.
Herplant van bomen kan een versterking van bestaande bos / groenstructuren
opleveren. Het Purmerbos is een voorbeeld waar mogelijkheden zijn om het bos ‘af’
te maken, op te knappen en zo een robuuster en gevarieerder bos te laten ontstaan.
5.2

Gemeente Zaanstad
Vanuit de gemeente Zaanstad zijn de volgende zoekgebieden en meekoppelkansen
aangegeven.
- Natura 2000: versterken beheer noordzijde Polder Westzaan (tegengaan
verruiging) en verwijderen ophoging Guispad, veranderen pachtsituatie
waadlandje.
- NNN: zoeken naar en realiseren van ecologische verbindingszones tussen
Oostzanerveld en Kalverpolder en Oostzanerveld en Noorder -IJplas
- Tot stand brengen en versterken/verbeteren ecologische verbinding tussen
weidevogelkerngebieden nabij Jagersplas.
- Overige gebiedsbescherming: onderzoeken verdere versterking Jagersveld,
saneren bodem Noorderpolder, tegengaan onderbemaling veenweidgebieden
- Zoekgebied voor compensatie van leefgebieden van soorten kan gezocht worden
in ecologische versterking oevers ‘De Weer’.
- Financiële compensatie middels een op te richten beheersfonds Oostzanerveld.

5.3

Gemeente Beemster
UNESC O-werelderfgoed Droogmakerij de Beemster:
- In Beemster kan als zoekgebied voor het herplanten van bomen de historische
lanenstructuur langs de oorspronkelijke wegen van de droogmakerij op basis van de
kopergravure worden genomen. Aandachtspunt hierbij is dat HHNK eigenaar is van
de wegen in het buitengebied en gemeente eigenaar van de wegen in de bebouwde
kom.
- Wanneer sprake is van het moeten compense ren van water kan als zoekgebied het
herstellen van historische sloten op basis van de kopergravure worden genomen.
Aandachtspunt hierbij is dat de sloten ook in particulier eigendom kunnen zijn.

5.4

Gemeente Purmerend
- In Purmerend kan als zoekgebied voor compensatie en mitigatie de bestaande
natuur- en recreatiegebieden (Ecoband, natuurzone Baanstee Noord, Purmerbos,
Groengebied Purmerland en natuurzone Weideveld) langs de rand van de stad
worden genomen.
Gezien het lopende onderzoek naar het rechttrekken van de A7 en de verschillende
varianten met bijbehorende effecten en kansen voor de stad, zal na bestuurlijke
afstemming als de variantkeuze voor de A7 bepaald is, gekeken moeten worden
waar concreet de kansen voor compensatie en mitigatie in Purmerend en Beemster
liggen.

5.5

Waternet
Waternet is geen direct belanghebbende bij het oplossen van de
bereikbaarheidsknelpunten maar is wel betrokken in het gebiedsproces. Waternet
ziet meekoppelkansen in het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie. Dit
zullen echter initiatieven moeten zijn van de betrokken partijen. Waternet financiert
hierbij niet.
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Speciale aandacht is hierbij voor de Noorder IJ-plas, een waterlichaam van de
Kaderrichtlijn Water (KRW). De ontwikkelingen van C AH mogen geen negatieve
effecten hebben op de waterkwaliteit. Mogelijk liggen er kansen voor verbetering
van de waterkwaliteit. Benodigde waterberging als gevolg van toename verhard
oppervlak kan mogelijkerwijs worden gevonden in de Noorder IJ-plas (dit valt buiten
de scope van deze mitigatie- en compensatievisie).

5.6

Rijkswaterstaat
Aanpassingen aan de infrastructuur geeft kansen voor het vergroten van de
biodiversiteit en oplossen van knelpunten (ontsnippering).
Wegbermen vormen lange groene linten in het landschap. De bermen, bermsloten
en andere gronden in beheer van Rijkswaterstaat kunnen bijdragen aan de
biodiversiteit in de regio en een verbindingszone en leefgebied voor (kleine) dieren
vormen.
Daarnaast dragen ze bij aan de belevingswaarde van de weg en vormen de schakel
met het omliggende landschap en vice versa. Kortom, de wegbermen en bermsloten
kunnen bijdragen aan een duurzame leefomgeving door hun ruimtelijke en de
ecologische kwaliteiten.
Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland werken samen met andere partijen aan
het beter benutten van de potenties van bermen in de Green deal infranatuur. Het
doel is om de biodiversiteit in de bermen te vergroten.
De C orridor Amsterdam Hoorn doorsnijdt het laagveen- en zeekleilandschap (met
veenmoerassen, veenweiden en binnendijkse zeekleigebieden). De karakteristieken
zijn elders in de inpassingsvisie beschreven. Het uitgangspunt is dat de inrichting
van de bermen bijdraagt aan de kenmerkende flora en fauna in de regio.
Omdat een wegberm in deze regio veelal boven het maaiveld van de omgeving ligt,
is het niet altijd mogelijk om 1:1 aan te sluiten bij de ecologische kwaliteiten. Als
voorbeeld: de bermen langs het Oostzanerveld moeten droger zijn dan de percelen
in het veenweidegebied om voldoende draagkracht te bieden. Dat betekent niet dat
ze geen bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit die past bij het
Oostzanerveld. Naast de leefgebieden voor insecten en kleine zoogdieren kunnen de
wegbermen hier ook leefgebied zijn voor bijvoorbeeld ringslang, een van de
typische soorten van verbindingszones in het veenweidegebied.
In de omgeving van Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en
ecologische verbindingszones zal de inrichting van de bermen en bermslo ten
(binnen de randvoorwaarden) gericht zijn op het realiseren van leefgebieden en
standplaatsen van typische soorten voor deze natuurgebieden.
Bij de uitwerking van de landschapsvisie en de mitigerende maatregelen op het
grondgebied van Rijkswaterstaat, zal ook rekening gehouden worden met de
‘technische’ eisen die aan de wegberm gesteld worden (draagkracht, locatie voor
wegverlichting ed), het beheer en andere aspecten van duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit.
Uiteindelijk zal de uitwerking van de landschapsvisie leiden tot een
groenbeheerplan. Hierin staan de te realiseren / aanwezige groenvoorzieningen en
de visie op het beheer ervan (Leidraad Groenvoorzieningen). De mitigerende en
compenserende maatregelen zijn daar onderdeel van.
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Ter plaatse van ecologische verbindingszone zal onderzocht worden of doorgangen
voldoen aan de huidige inzichten. Zeker daar waar constructies aangepast moeten
worden zal bekeken worden of en hoe verbindingen verbeterd of tot stand gebracht
kunnen worden in lijn met de beleidsuitgangspunten van Provincie Noord-Holland.
Rijkswaterstaat beoogt een goede ruimtelijke kwaliteit te realiseren samen met de
partners.
Uitgangspunt is het toepassen van inheemse soorten, passend bij de
landschapsecologie van de omgeving. Bij het realiseren van extra waterberging bij
weidevogelleefgebieden kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan ‘greppel plas dras’.
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6

Mitigatie- en compensatievisie, integratie van de onderdelen

De doelstelling van de corridorstudie Amsterdam Hoorn is g ericht op het verbeteren
van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een
bijdrage te leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de
economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke
leefomgeving. Voor het onderwerp natuur zijn de Wet natuurbescherming en de
ruimtelijke kaders zoals het Barro en de Provinciaal ruimtelijke verordening leidend.
Voorkomen, mitigeren, compenseren
Maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren kunnen op gespannen v oet staan
met een aantrekkelijke leefomgeving of leiden tot ongewenste effecten op
beschermde natuurgebieden en soorten. Om dit te voorkomen of zo veel mogelijk te
beperken wordt er in de ontwerpen rekening gehouden met de aanwezige en
gewenste kwaliteiten zoals bijvoorbeeld de doelstellingen van de Natura 2000gebieden. Bij het ontwerp wordt dus de reeks “eerst voorkomen, dan verzachten en
als het niet anders kan dan compenseren” gevolgd.
Het iteratieve ontwerpproces zorgt ervoor dat de ontwerpen (van de r ijksweg)
rekening houden met de (gewenste) natuurwaarden in de omgeving. Hierdoor wordt
een deel van de effecten voorkomen. Rijkswaterstaat gaat dus niet uit van een ‘kaal’
ontwerp maar van een ontwerp dat rekening houdt met de natuur. Denk daarbij aan
voldoende ruim gedimensioneerde onderdoorgangen voor een ecologische
verbindingszone, het vermijden van doorsnijdingen van Natura 2000 -gebieden en
de landschappelijke inpassing. Dit geldt ook voor andere partijen die bijdragen aan
de doelstelling in de corridor. Desalniettemin kunnen er toch effecten op
beschermde soorten en gebieden optreden en kan kap van bomen ook niet overal
voorkomen worden. Hiervoor zijn mitigerende en soms ook compenserende
maatregelen nodig. De Wet natuurbescherming en de ruimtelijke kaders zoals het
Barro en de Provinciaal ruimtelijke verordening.
Het begrip Compensatie
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat er verwarring over het begrip compensatie kan
ontstaan. Bij de nadere uitwerking in het MER en de passende beoordeling is het
belangrijk om het onderscheid te maken tussen compensatie vanwege aantasting
van Natura 2000 of compensatie vanwege kappen van bomen of aantasting van het
Natuurnetwerk Nederland. Natura 2000 compensatie mag pas plaatsvinden nadat
uit de Passende beoordeling en de ADC toets is gebleken dat er significant negatieve
effecten zijn die niet te voorkomen zijn door een alternatief dat ook aan de
doelstelling voldoen én er sprake is van dwingende reden van openbaar belang.
Natura 2000 en NNN
Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De
juridische bescherming door de Wn is ‘zwaarder’ dan de ruimtelijke bescherming
van de PRV. Bij Natura 2000-gebieden kunnen effecten optreden als gevolg van een
project buiten het gebied (externe werking) waarvo or mitigerende of zelfs
compenserende maatregelen nodig zijn. Bij NNN gebieden is compensatie alleen aan
de orde als er een fysieke ingreep in het NNN gebied plaatsvindt. Bij het bepalen
van de mitigatie en compensatieopgave zal expliciet aangegeven worden vanuit
welk kader een maatregel genomen wordt.
Gezien het grote belang dat aan Natura 2000-gebieden wordt gehecht, wordt extra
ruimtebeslag zo veel mogelijk voorkomen. Mocht dit toch optreden dan is
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compensatie aan de orde conform de Wet natuurbescherming. Hierbij gaat het om
compenseren van habitattypen en leefgebieden van soorten. Als deze in het
betreffende deel niet aanwezig zijn en ook in de toekomst niet ontwikkeld (kunnen)
worden, dan is NNN compensatie aan de orde. Daarbij gaat het om het realiser en
van wezenlijke kenmerken en waarden die onder meer uitgedrukt worden in
beheertypen (zie daarvoor de ambitiekaarten in bijlage).
Kappen en herplant van bomen i.r.t. Natura 2000 en NNN
Voor het merendeel van de te kappen bomen zal herplant verplicht zi jn. Is het niet
vanuit de Wet natuurbescherming dan is het wel vanuit gemeentelijke of provinciale
kaders. Hoe en waar herplant plaats zal vinden hangt af van de huidige locatie en
kwaliteit. Voor Natura 2000 boshabitattypen zal een gelijkwaardige herplant nodig
zijn (dit is vooralsnog niet aan de orde). Ook voor bomen die onderdeel uitmaken
van NNN beheertypen geldt hetzelfde. Bij herplant wordt de voorkeur gegeven aan
inlandse soorten, passend bij de landschapsecologie van de regio.
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Bijlage A Kaarten

In deze kaartbijlage zijn uitsneden uit de bestanden van Provincie Noord -Holland
opgenomen. Achtereenvolgens (van noord naar zuid):
Bebouwde kom Wet natuurbescherming (vh Boswet)
Natuurnetwerk Nederland
De laatste kaart laat de EHS zien waarbij is aangegeven welke delen wel en niet
gerealiseerd zijn. De informatie van deze kaart is uit 2016/2017.
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Figuur 10 NNN / E HS bron provincie Noord-Holland
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